
Minden valószínűség szerint Károly Róbert király építtette az ipolydamásdi várat. 
A falu É-i végén, az Ipoly-völgyből meredeken kiemelkedő dombon álló vár magja a 
középkor folyamán vadászkastély lehetett. A fallal övezett kő lakótorony a XVI. 
század első felében pusztult el. A romos épületet 1581-ben a törökök újították fel, 
bővítették ki és tették védekezésre alkalmassá. Az Ipoly-völgyben fontos szerepet 
betöltő végvár l64l-ben pusztult el végleg.8. Területén jelenleg kertek, gyümölcsö-
sök vannak, a vár magját bozót fedi. 

A Börzsöny legfiatalabb, de nyomtalanul elpusztult vára Drégelypalánkon, a jelen-
legi falu belterületén állt; a törökök építették 1575-ben a templom körül. 1593-ban 
elfoglalták a magyarok. Pusztulása 1663-ban következett be, amikor ismét török 
kézre került. Az egykorú ábrázolások szerint a négyszögletes alaprajzú várat bástyák-
kal megerősített kőfal, azon kívül pedig palánk övezte. A védett terület a falut is 
magában foglalta.9 

Az eddigi váraktól eltérő szerkezetű a Diósjenő-Kámoron levő földvár. A kétrészes 
vár felső része a 662 m magas hegycsúcson található: az 58 x 22 m alapterületű felső-
várat a támadható oldalak felől árok övezi. Az alsóvár az ÉK-i hegyoldal lankás részét 
foglalja magába, erősen lekopott árok és sánc által védve. A felszíni leletek szerint az 
erődített területen az Árpád-korban és a késő középkorban laktak.10 

A börzsönyi várak ismerete, a gyermekekkel történő megismertetése fontos felada-
ta a környékbeli iskoláknak. Egyúttal arra is fel kell hívniuk a tanulók és szüleik 
figyelmét, hogy múltunknak ezeket az emlékeit óvják, területüket semmilyen módon 
ne bolygassák, ha pedig bármilyen károkozást, engedély nélküli ásást észlelnek, 
feltétlenül értesítsék a váci múzeum régészeit. 

Miklós Zsuzsa 

Bocskai István végrendelete egy 
1790-ben kiadott könyvben 

A szóbanforgó könyv 1790-ben jelent meg, valószínűleg Pesten, Victorini de 
Chorebo munkájaként.1 Negyven oldalnyi, magyar nyelvű betoldásokkal tarkított, 
latin nyelvű bevezetővel ellátva kezdődik a könyv, a szövegben és lapalji jegyzetben 
sok forrásra utalva. A következő fejezet tárgyalja a bécsi béke előkészítését és utóéle-
tét, egészen 1606. december 22-ig, magyar nyelven, megtűzdelve latin nyelvű idéze-
tekkel. Végül Toldalék címszó alatt közli a szerző Bocskai István Testámentomi 
rendelését, magyar nyelven. 

Rövid ismertetőm közreadását - a végrendelet kapcsán — azéit tartom indokoltnak, 
mert úgy tűnik, hogy az e korral és témával foglalkozó kutatók előtt kevéssé ismert 
ez a nyomtatvány. Bizonyságául idézem Szigethy Gábort: „Bocskai István Testá-
mentomi rendelése első ízben Katona István kiadásában látott napvilágot 1794-ben, 
majd később 1816-ban Rumy Károly György kiadásában jelent meg.2 Az általam 
tárgyalt nyomtatvány négy évvel előzte meg a Katona féle kiadást. 

A Bocskai végrendelettel — összehasonlítási lehetőségem lévén - egy-két mondat-
tal bővebben foglalkozom3 

8MRTXIII/2. köt. 9/1. lh. 103-108. old. 
9Nováki - Sándorfi - Miklós 1979. 28. old. 
10 Nováki - Sándorfi - Miklós 1979. 28. old. 
1 Victorinus de Chorebo Sinay Miklós 
írói álneve 
2Bocskai István Testámentomi rendelése. Bp. 1986. 27. old. 
3Szigethy Gábor i.m. és Magyar Gondolkodók a XV. szd.-ban 1979. 9-22. p. 
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Szinte biztosra vehetjük, hogy Katona és Rumy is ismerte e kiadványt és feltehe-
tően mindketten ebből dolgoztak. Katona ragaszkodott a szöveghűséghez (több-
kevesebb pontossággal), de érthetetlen módon rövidítve adta közre, míg Rumy 
terjedelmesebb (még így is hiányos), de erősen romlott - néha az értelem rovására 
megváltoztatott - szöveggel közölte. A végrendelet után néhány sor utalás található 
Bocskai haláláról és abban, Káthay Mihály kancellár vélt szerepéről. Végezetül közli a 
szerző Káthay Mihály sírversét. Érdekességként, a Testámentom utáni szövegrészt 
eredeti olvasatban, alább közreadom: 

„Ez en Testamentum tételét Bocskay István Fejedelemnek egynéhány napok múlva 
követte a halála, melly lett 29dik Napján Decembernek 1606. Esztendőben, életének 
50dik Esztendejében, nem hagyván maga után előbb meghóltt feleségétől Hagymási 
Katalin Asszonytól is semmi gyermekeket. Mi okbul származott ezen, úgy láttszik, idő 
előtte való halála a Fejedelemnek az kérdésben vevődőtt elejitől fogva. Istvánfl Miklós 
Ur Históriájába azt írja, hogy vízi betegségben hólt meg, de azt sem tagadja, hogy 
mások, még pedig majd közönségesen, nem tartották vólna, hogy Kátai Mihály Római 
Hitre által ment Cancelláriusa méreggel étette vólna meg, akkor mikor már a Bétsi 
Békesség kötés majd vége felé járna. A minthogy Kátai Mihály mindnyárt akkor még 
a Fejedelem életében meg fogattatatott és vasra tettetvén törvény szerint inquiráltak 
ellene. E szerént halála után a Fejedelemnek 18. Napján Januariusnak 1607. Esz-
tendőben, minekelőtte a Fejedelem hóltt teste el kísértetnék Gyula Fejérvárra, Kátai 
Mihály az Felsőbbeknek Végezéséből a tömlöczből ki hozattatott, és a Kassai piaczon 
a Város kuttyánál, a Hayduk által diribrul darabra vagdalta tott, és apríttatott. A 
mikor egy valamely Vers író még illyen Epitáphiumot írt nékie: 

Én Kátai Mihály Világ nagy példája, 
Az Epicurusnak váltam Tanítvánnya, 

Sardanapulusnak követője s társa, 
Bachusnak, Venusnak, Voluptásnak Fia. 

Az Istennek nevét nyilván káromlottam, 
Mulandó jószágért Hitem megtagadtam. 

Ellenségnek Hazámat, Nemzetem, el adtam 
Vélem jól tett Uramat méreggel itattam. 

Az éiőú Istennek olvastam könyvéből 
Hogyha ki el hinné magát kevéjségből 

Nyakra főre jönne le az Uraságból 
De ezt tsakgúnyoltam nagyra látásomból. 

Azért ezt Világ is rajtam tapasztalfya 
Hogy Szent s igaz légyen az Istennek szava 

A mit érdemlettem imhól azt meg adta 
Itt nyugszom vagdalva diribrul, darabra." 

Az idézett szövegben illetve sírversben, minden lehetséges vád megtalálható, 
(mérgezés, árulás, istenkáromlás, hitehagyás, kicsapongás stb.) amellyel a dicstelenül, 
ám - ma már tudjuk - ártatlanul lemészárolt - Káthay Mihályt, Bocskai egykori hűsé-
ges kancellárját lejárathatták, gyalázhatták.4 

Rendhagyó ismertetésem úgy érzem, egy kis magyarázatra szorul. A latin nyelvű beve-
zetővel a nyelv ismerete nélkül, a bécsi béke tárgyalásával a téma bővebb ismerete nélkül, 
nem foglalkozhattam Céhbeli nem lévén, egyetlen célt tűztem ki írásommal: felhívni e kor 
és e téma kutatóinak figyelmét, az itt vázlatosan leírt könyvre. 

Az ismertetett könyv Hajdúdorog helytörténeti gyűjteményében található és az 
esetleges érdeklődők számára hozzáférhető. 

Bocz Péter 
4Nagy László. Káthay Mihály a magyar históriában. Valóság 1976. 9. 93-106. old. 
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